+

RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235 310 114, 739 356 390
www.toulkyevropou.cz kolektivy@toulkyevropou.cz

Zažít SLOVÁCKO babího léta
*** návrh programu (prodlouženého) víkendu i pro malé kolektivy (20 / 30 osob) ***
Termín: prodloužený zářiový / říjnový víkend 2020
Národopisná oblast na jihovýchodě Moravy, jejímž jádrem je Dolnomoravský úval
přitáhne svými projevy lidového umění, specifickou kuchyní (báleše, pagáč)
vinařskou a ovocnářskou tradicí – výroba pálenek a vína, které se konzumují
v búdách, hudebními projevy (písně a tance), lidovou architekturou (Strážnice).
Ostatně posuďte sami, resp. lépe – nechte se zlákat na výlet!

Koncem letošního června jsme již poněkolikáté zažili letní Slovácko, zde jsou
možnosti / tipy (prodlouženého) víkendu:
* Uherské Hradiště, s prohlídkou novodobého kostela sv. Ducha z roku 2014, základní
kámen posvětil samotný papež Jan Pavel II. (foto níže)
* zahrada a zámek Buchlovice, reprezentativní architektura šlechtického moravského sídla
(Berchtoldové) s krajinářským původně barokním francouzským stylem doplněný o přírodně
krajinářský park anglického stylu (foto vpravo nahoře), www.kudyznudy.cz/aktivity/zamek-buchlovice
* hrad Buchlov, www.kudyznudy.cz/aktivity/hrad-buchlov-jeden-z-nejstarsich-a-nejmohutnejsi
* Smraďavka, lázně a rekreační oblast s výraznými sirnatými prameny, za pozornost stojí
barokní lovecký zámeček www.kudyznudy.cz/aktivity/smradavka-u-buchlovic
* projížďka na koni nebo v kočáře, www.ranch-nevada.cz
* let balonem z balonového centra Břesk, www.balony.eu
* turistický výšlap na nejvyšší vrchol Chřibů Brdo (587 m), www.chribymikroregion.cz
* Letecké muzeum Kunovice, od vrtule po tryskáč, letecká historie (vč. býv. vládního
expresu Tu-154 - tzv. Naganský expres) a letecká výroba,
www.kudyznudy.cz/aktivity/letecke-muzeum-kunovice

* vinné sklepy v Mařaticích či v okolí, příp. cesta Uherskohradišťské oblasti nemusí
chybět v itineráři večerní cesty
Poutní místo Velehrad:
* bazilika, event. její podzemí, poutní místo, středisko Velké Moravy, nejstarší cisterciácké
opatství, klášterní BazIlika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrily a Metoděje,
www.kudyznudy.cz/aktivity/katakomby-a-lapidarium-s-expozici-romanske-archite

Centrum slováckých tradic na Modré:
* Živá voda – vodní tunel, botanická a sladkovodní expozice vás seznámí se životem ve
vodě kolem ní na místech, kde v minulosti bývaly mokřady a rybníky; součástí je i podvodní
tunel na pozorování sladkovodních ryb
www.kudyznudy.cz/aktivity/proskleny-tunel-pod-vodou-v-modre-u-velehradu

* Archeoskanzen, http://www.archeoskanzen.cz/ Velkomoravské sídliště osvětluje jednu
z nejvýznamnější etap národních dějin, pozor!:- nudit se rozhodně nebudete!,
www.kudyznudy.cz/aktivity/archeologicky-skanzen-modra

* sušárna ovoce, pálenice, proces pálení, degustační expozice vč. slivotéky… tady se nudit
nebudete rozhodně:-) https://www.skanzenmodra.cz/palenice.html
* oběd nebo jen káva ve zdejším hotelu Skanzen – nepatří mezi lidovky ani to není žádná
drahota, ale prostředí opravdu autentické
* rozhledna Salaš: ve tvaru dvou šťastných sedmiček zaklesnutých do sebe (viz foto)
www.kudyznudy.cz/aktivity/rozhledna-salas-u-uherskeho-hradiste

Uherský Brod, expozice Komenský a jeho doba / odkaz Komenského současnosti:
ruku na srdce: kdo jej vlastně blíže znáte? Žasl jsem, jak jsou jeho postřehy a zásady
autentické a nadčasové – i to nejméně nadané dítě je možné alespoň poněkud vychovati
https://www.mjakub.cz/komensky-lidstvu?idm=189
Poznámka: výlet lze spojit s návštěvou Zlína, resp. funkční by mohl být Baťův kanál:
* Baťův mrakodrap „jedenadvacítka“ s historickým výtahem
* Expozice princip Baťa ad.“
Kontakt na sjednání zájezdu:
RNDr. Miroslav Hrdlička, mobil 739 356 390, www.toulkyevropou.cz.

Myslím, že co je smyslem života, si musí najít každý sám.
Důležité je hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím (hlavně) ani mě!
Jan Ámos Komenský – učitel národů

